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17.11.2014. године 
 
 
   
 

ПРЕДМЕТ: Додатнo појашњењe конкурсне документације у вези јавне набавке 
Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима РФЗО, бр.јн. 404-1-226/14-86  сагласно 
члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12) 

 
           
Поводом Вашег захтева бр. 2628/14 за додатним појашњењем од 14.11.2014. године, 

у вези поступка јавне набавке Пружање услуге хемодијализе осигураним лицима РФЗО, 
бр.јн. 404-1-226/14-86 дајемо следећи одговор: 

 
1. Питање: 

 
„Mолимо вас да нам доставите одговор да ли је потребно у обрасцу конкурсне 

документације бр. 4.2 – Структура цене, приказати искључиво цене без ПДВ-а, обзиром да 

Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Beograd, нема право одбитка 

ПДВ-а, чиме ће исказивање трошкова по третману без ПДВ-а подценити реалне трошкове 

које Специјална болница за хемодијализу Fresenius Medical Care Beograd остварује у циљу 

пружања услуга хемодијализе.“ 

1. Одговор: 
 
 Образац конкурсне документације бр. 4.2 – Структура цене потребно је попунити у 

складу са приложеним упутством за попуњавање наведеног обрасца. У упутству за 
попуњавање наведеног обрасца, у делу начина уноса цене дефинисано је следеће: 

„У образац структуре цене уносе се јединичне цене без ПДВ-а за сваку ставку 
наведену у колони 3 посебно, као и за ставке 5-9 наведене у колони 1 посебно. У обрсцу је 
потребно исказати јединичну цену по дијализи.“ 

 
2. Питање: 
 
  „Молимо вас да нам доставите одговор на који начин је потребно исказати 

појединачне ставке које су Правилником о стандардима материјала за дијализе које се 
обезбеђују из средстава обавезног зсравственог осигурања предвиђене да чине саставни 
део сваке од категорија наведених у обрасцу бр. 4.2 – Структура цене, односно да ли је 
дозвољено да се изврши корекција редова у самом наведеном обрасцу како би се 
приказале све жељене вредности.“ 

 
2. Одговор: 

 
У вези питања број 2 наручилац даје следеће појашњење, и то: За ставке наведене у 

колони 1, које обухватају добра која ће бити понуђена у поступку предметне јавне набавке, 
понуђач попуњава колону 2 - ПРОИЗВОЂАЧ (материјала и лекова). Уколико понуђач у 
оквиру своје понуде жели да понуди више производа различитих произвођача у оквиру 
једне исте ставке из колоне 1, тада све произвођаче за те производе треба да наведе у 
истом пољу у колони 2. У колони 3 - ПРЕДМЕТ (ЈКЛ И заштићен назив понуђеног лека, 
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заштићен назив понуђеног добра...) понуђач попуњава заштићен назив за сваки производ 
који нуди у оквиру своје понуде. Уколико у оквиру једне исте ставке из колоне 1 понуђач 
жели да понуди више производа, потребно је да сваки производ наведе у колони 3 (у истом 
пољу). Такође, у колони 3, у оквиру ставке Остало, понуђач има могућност да дода све оно 
додатно што улази у цену која ће бити понуђена, а што није обухваћено претходним 
ставкама (производи и друго). Редови се не могу додавати у смислу да се уписују нове 
ставке у колони 1, али свако поље понуђач може да повећа по потреби тако да има 
простора да јасно упише оно што жели да понуди. 
  

3. Питање: 
 

„Молимо вас да нам доставите одговор на који начин, а све у циљу што 
транспарентнијег приказивања наших трошкова по третману се може исказати трошак по 
третману сваке од ставки које су обухваћене у оквиру наведених категорија трошкова, 
уколко није могуће извршити корекцију редова у самом обрасцу као што је приказано у 
питању број 2 овог Захтева.“ 
 

3. Одговор: 
 
  Видети одговор под 2. 
 
4. Питање: 
 
„Молимо вас да нам доставите одговор да ли у колони „Произвођач“ у обрасцу бр. 4.2 – 

Структура цене, је дозвољено наводити искључиво назив компаније која је материјал/лек 
произвела или је потребно навести и име компаније која је добављач, или је потребно 
навести оба податка.“ 

 
4. Одговор: 

 
У колони „Произвођач“ у обрасцу бр. 4.2 – Структура цене потребно је навести 

назив произвођача понуђеног добра, а не име компаније која је добављач. Назив понуђача 
који подноси понуду у поступку предметне јавне набавке, попуњава се у горњем левом углу 
Обрасца бр. 4.2.  
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